
     

Chúng ta nên giống Thiên Chúa khi 
chúng ta tha thứ cho những người 
chung quanh của chúng ta. Thiên 
Chúa là Tình Yêu, Nhân Lành, và 

Thương Xót. (Nhật ký 1148) 
 

We resemble God most when we 
forgive our neighbors. God is Love, 

Goodness, and Mercy... (Diary 1148) 
 

Mọi linh hồn, nhất là linh hồn các 
tu sĩ, phải phản ảnh Lòng Thương 
Xót của Cha. Trái Tim Cha chan 

chứa tình yêu thương và lân tuất 
đối với tất cả mọi người.  

(Nhật ký 1148) 
 

Every soul, and especially the soul 
of every religious, should reflect 

My mercy. (Diary 1148) 
 

Hỡi con yêu dấu của Cha, tại sao con lại 
gán cho lời dạy và lời nói của con người 
một tầm quan trọng đến thế? Chính Cha 
muốn dạy con; vì thế Cha an bài các việc 
để con không tham dự được các buổi 

nghe giảng. Chỉ trong một giây phút, Cha 
sẽ cho con hiểu biết nhiều hơn những gì 
người khác phải dùng nhiều năm vất vả 

mới đạt được. (Nhật ký 1147) 
My child, why do you attach such 

importance to the teaching and the talk 
of people? I myself want to teach you; 

that is why I arrange things so that you 
cannot attend those conferences. In a 

single moment, I will bring you to know 
more than others will acquire through 

many years of toil. (Diary 1146) 



     

Cha sẽ không ban cho con ơn giải bày 
với bất kỳ ai khác, và cho dù con có 

giải bày đi nữa, Cha cũng không ban 
cho linh mục ấy ơn cần thiết để hiểu 
được con. Lúc này, ước muốn của Cha 
là con hãy chịu đựng nhẫn nại. (Nhật 

ký 1163) 
 

I will not give you the grace to reveal 
yourself to someone else, and even if 
you did bare yourself, I will not give 

that priest the grace needed to 
understand you. At this time, it is My 
desire that you put up with yourself 

patiently. (Diary 1163) 
 

Cha có muôn kiếp để luận phạt, cho 
nên lúc này Cha đang kéo dài thời 
gian thương xót (cho các tội nhân.) 
Nhưng vô phúc nếu như họ không 

ra đây là thời gian Cha viếng thăm. 
(Nhật ký 1160) 

 
I have eternity for punishing [these], 
and so I am prolonging the time of 
mercy for the sake of [sinners]. But 
woe to them if they do not recognize 

this time of My visitation.  
(Diary 1160) 

 

Trái tim của những người dấu yêu của 
Cha cũng phải nên giống Trái Tim 

Cha; trái tim ấy cũng phải tuôn trào 
nguồn xót thương của Cha cho các 
linh hồn; nếu không, Cha sẽ không 
nhận họ là những người thuộc về 

Cha. (Nhật ký 1148) 
 

My Heart overflows with 
compassion and mercy for all. The 
heart of My beloved must resemble 
Mine; from her heart must spring 

the fountain of My mercy for souls; 
otherwise I will not acknowledge 

her as Mine. (Diary 1148) 
 



     

Hỡi con yêu dấu của Cha, ý muốn của 
Cha là con đừng kể cho bất kỳ ai về 
những ân huệ Cha đã ban cho con. 
Cha đã ủy thác sự chăm sóc con cho 

bạn tri kỷ của Trái Tim Cha, và dưới sự 
hướng dẫn của ngài, linh hồn con sẽ 
được lớn lên. Cha đã ban cho ngài ánh 

sáng để nhận ra sự sống của Cha 
trong linh hồn con. (Nhật ký 1163) 
My child, it is not My will that you 

should tell everybody about the gifts I 
have granted you. I have entrusted 
you to the care of the friend of My 
Heart, and under his direction your 

soul will bloom. I have given him light 
to recognize My life in your soul. 

(Diary 1163) 

Hỡi con yêu dấu của Cha, khi đứng 
trước mặt Hêrôđê, Cha đã sắm một 

hồng ân cho con, để con có thể vượt lên 
sự khi chê của nhân loại mà trung 

thành theo bước chân Cha. Con hãy im 
lặng khi người ta không muốn công 
nhân sự thật nơi con, như thế là con 

càng hùng biện. (Nhật ký 1164) 
 

My child, when I was before Herod, I 
obtained a grace for you; namely, that 
you would be able to rise above human 

scorn and follow faithfully in My 
footsteps. Be silent when they do not 

want to acknowledge your truth, 
because it is then that you speak more 

eloquently. (Diary 1164) 

Hỡi con yêu dấu của Cha, con hãy biết 
điều này: nếu con cố gắng sống hoàn 

thiện, con sẽ thánh hóa được nhiều linh 
hồn; còn nếu con không nỗ lực nên 

thánh, thì với biểu hiện ấy, nhiều linh 
hồn sẽ vẫn sống bất toàn. Con hãy biết 
rằng sự trọn lành của họ tùy thuộc vào 
sự trọn lành của con, và phần lớn trách 
nhiệm về những linh hồn này đè nặng 

trên con. (Nhật ký 1165) 
Know this, My child: if you strive for 

perfection you will sanctify many souls; 
and if you do not strive for sanctity, by 
the same token, many souls will remain 
imperfect. Know that their perfection 

will depend on your perfection, and the 
greater part of the responsibility for 
these souls will fall on you. (Diary 

1165) 



     

Hỡi con nhỏ của Cha, con 
đừng sợ hãi; nhưng hãy 
trung thành với ơn Cha.  

(Nhật ký 1166) 
 

Do not fear, My child; but 
remain faithful only to My 

grace...  
(Diary 1166) 

 

Trong một phút, Cha có thể 
ban cho con quá những điều 

con ước mong.  
(Nhật ký 1169) 

 
In one moment, I can give 

you more than you are able 
to desire. (Diary 1169) 

Hỡi con yêu dấu của Cha, con hãy 
biết Cha không ban ơn thánh của 
Cha cho các linh hồn kiêu ngạo, và 
thậm chí còn cất đi những ân sủng 

mà Cha đã ban cho họ.  
(Nhật ký 1170) 

 
Know, My child, that I do not grant 

My graces to proud souls, and I 
even take away from them the 

graces I have granted. (Diary 1170) 



     

Trên thập giá, nguồn mạch xót 
thương của Cha đã được lưỡi đòng 

khai mở cho hết mọi linh hồn – 
Cha không loại trừ bất kỳ một ai. 

(Nhật ký 1182) 
 

On the cross, the fountain of My 
mercy was opened wide by the 
lance for all souls-no one have I 

excluded! (Diary 1182) 

Hỡi con yêu dấu của Cha, dù không cảm 
nhận được Cha trong thẩm cung tâm 
hồn, con cũng không thể nói rằng Cha 
không hiện diện ở đó. Cha chỉ lấy đi ý 

thức của con về sự hiện diện của Cha mà 
thôi, và điều ấy không nên thành một 
cản trở trong việc thực thi thánh ý Cha. 
Cha làm như thế cốt để đạt được những 
mục tiêu khôn dò của Cha, những điều 
mà về sau con sẽ biết. (Nhật ký 1181) 

My child, even though you do not 
perceive Me in the most secret depths of 
your heart, you still cannot say that I am 

not there. I only remove from you the 
awareness of My presence, and that 

should not be an obstacle to the carrying 
out of My will. I do this to achieve My 
unfathomable ends, which you will 

know of later on. (Diary 1181) 

Hỡi con yêu dấu của Cha, những 
nỗ lực của con rất đẹp lòng Cha; 
đó là niềm hoan lạc của Trái Tim 
Cha. Cha nhìn thấy mọi cái động 
của trái tim luôn tôn thờ Cha của 

con. (Nhật ký 1176) 
 

These efforts of yours, My child, are 
pleasing to Me; they are the delight 
of My Heart. I see every movement 

of your heart with which you 
worship Me. (Diary 1176) 

 


